


05 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KEBANGKITAN PADA MOMEN PASKAH 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 6:9 Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah Ia 
bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi: maut 
tidak berkuasa lagi atas Dia. 
 
Setiap pasangan yang sudah menikah pasti 
mendambakan hadirnya seorang anak di tengah-tengah 
mereka. Demikian pula dengan Martha Tilaar dan 
suaminya. Namun, pengusaha kosmetik 'Sari Ayu' itu 
telah divonis mandul oleh banyak dokter. Meski 
demikian, pasangan ini sama sekali tidak ciut hatinya. 
Suatu hari, mereka mendapatkan hikmat untuk meracik 
jamu-jamuan tradisional sebagai pengobatan. Setelah 
beberapa kali mengonsumsi jamu tersebut, tiba-tiba 
saja Martha mendapati dirinya terlambat haid. Ia pun 
segera pergi ke dokter dengan girang. Namun, sang 
dokter justru mengatakan bahwa ia telah memasuki 
masa pre-menopause. 
 
Martha pulang dengan lesu dan berkata kepada 
suaminya bahwa ia akan merelakan suaminya apabila 
suaminya ingin memiliki istri ke-2. Namun suaminya 
menolak dan mengajak istrinya untuk berdoa serta 



berharap kepada Tuhan saja. Pada akhirnya, Tuhan 
benar-benar menjawab doa mereka. Sejumlah dokter 
kala itu mengatakan bahwa besar kemungkinan sang 
bayi akan mengalami cacat, mengingat usia si ibu yang 
sudah tidak belia lagi. Martha saat itu hanya berdoa 
dalam hati, "Aku percaya kepada-Mu, Tuhan, kalau Kau 
akan memberikan yang terbaik untukku."  Kini, Ibu 
Martha Tilaar telah memiliki empat anak, semuanya 
terlahir dengan sehat dan sempurna. 
 
Mungkin banyak dari kita yang sedang mengalami 
momen 'kematian' seperti yang pernah dialami Martha 
Tilaar, baik itu kematian dalam bisnis, keluarga, 
kesehatan, dan sebagainya. Tidak secara kebetulan jika 
saat ini kita sedang memasuki momen Paskah, karena di 
momen Paskah inilah kematian akan diubah menjadi 
kebangkitan. Jika ribuan tahun yang lalu Yesus telah 
membuktikan bahwa Dia sanggup mengalahkan maut 
dan bangkit kembali. Maka, Tuhan yang sama juga pasti 
sanggup mengubah segala bentuk kematian kita 
menjadi momen kebangkitan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya dalam hidup kita. Janganlah menyerah dan 
tetap berpegang teguh dalam iman percaya kita kepada 
Tuhan, sehingga apa yang tidak pernah kita lihat, tidak 
pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam 
hati kita, akan Tuhan nyatakan bagi kita (1 Kor. 2:9). 
 
 



RENUNGAN 
Pada momen PASKAH, kematian akan diubah menjadi 
KEBANGKITAN. 
 
APLIKASI 
1. Momen kematian apa yang sedang Anda alami saat 

ini? Bagaimana Anda meresponi situasi tersebut 
selama ini? 

2. Menurut Anda, mengapa momen Paskah dapat 
menjadi momen saat Tuhan akan mengubah momen 
kematian kita menjadi kebangkitan? 

3. Apa langkah yang akan Anda ambil untuk dapat 
mengalami kebangkitan dalam hidup Anda? 
Tuliskanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang telah 
menang atas maut! Dan Engkau pun juga sanggup 
membawa kami dari kematian menuju kebangkitan 

yang besar. Kami mau belajar untuk tetap setia dalam 
pengharapan dan senantiasa berpegang teguh pada 

iman percaya kami kepada-Mu sampai kami 
mengalami kebangkitan besar dalam hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 123-125 

1 Korintus 10:1-18 



06 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SATU KISAH YANG BELUM PERNAH TERJADI 

SEBELUMNYA 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 1:4 dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh 
kebangkitan-Nya dari antara orang mati, bahwa Ia 
adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan 
kita. 
 
Suatu hari, tanpa sengaja Jeremy menemukan sebuah 
artikel yang mengupas secara detil tentang anatomi 
dan fisiologis saat Yesus disiksa dan disalibkan. Saat 
membacanya, Jeremy cukup tercengang, karena ia 
membayangkan yang Tuhan Yesus rasakan saat itu, 
ketika Dia harus didera dan disiksa kemudian 
disalibkan. Tak pernah terpikir oleh Jeremy 
sebelumnya betapa mengerikan dan mencekamnya 
kejadian itu. Jeremy memejamkan mata dan 
membayangkan jika ia berada di sana, melihat Tuhan 
dicambuk dan disiksa oleh para tentara Romawi. 
Jeremy dapat merasakan kesedihan di hatinya dan tak 
terasa, air matanya pun menetes.  
 
Secara akal manusia, sudah tidak ada lagi harapan bagi 
Yesus untuk dapat diselamatkan. Kubur-Nya pun saat 



itu telah ditutup dengan batu besar dan dijaga dengan 
sangat ketat. Melihat hal tersebut, banyak orang 
berpikir bahwa Yesus sudah berakhir. Kematiannya 
saat itu adalah kematian final. Sudah tidak ada harapan 
lagi untuk Dia bisa bangkit kembali. Namun, ternyata 
Tuhan menepati janji-Nya, bahwa pada hari yang 
ketiga, Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Momen 
kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah suatu peristiwa 
yang belum pernah terjadi sebelumnya.  
 
Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa momen 
kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu momen yang 
berharga. Tidak secara kebetulan jika rhema gereja kita 
pada bulan ini adalah “Kebangkitan yang belum pernah 
kita alami sebelumnya”. Ya, melalui rhema ini, Tuhan 
Yesus ingin menyampaikan bahwa apa pun momen 
kematian yang sedang kita alami saat ini, Tuhan 
sanggup membangkitkannya. Mungkin banyak dari kita 
yang saat ini merasa harapan dan impian kita sudah 
mati; pernikahan, bisnis, ekonomi, dan kehidupan 
rohani kita sudah di ujung tanduk, dan masih banyak 
lagi. Namun, percayalah bahwa kuasa-Nya sanggup 
membangkitkan segala hal yang tampaknya sudah mati 
dalam hidup kita menjadi kemenangan yang mutlak. 
Tak peduli semustahil apa pun, kuasa kebangkitan 
Yesus akan membuat kita mengalami hal-hal ajaib yang 
belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup kita. 
(PF) 



RENUNGAN 
Kisah KEBANGKITAN KRISTUS adalah kejadian yang 
BELUM PERNAH TERJADI sebelumnya. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa kisah kebangkitan Kristus 

adalah kejadian yang belum pernah terjadi 
sebelumnya?  

2. Hal apa yang selama ini sangat Anda rindukan tetapi 
belum pernah terjadi dalam hidup Anda?  

3. Pengharapan apa yang terkandung dalam peristiwa 
kebangkitan Kristus bagi Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Kebangkitan-Mu 
akan membawa banyak terobosan dan hal-hal baru 
yang belum pernah terjadi dalam hidup kami selama 

ini. Segala sesuatu yang telah mati dalam hidup kami, 
akan Kau bangkitkan kembali bersama dengan Engkau. 

Kebangkitan besar yang belum pernah kami alami 
sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 126-128 

1 Korintus 10:19-33 



06 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
KEBANGKITAN ROH ADALAH AWAL DARI 

KEMENANGAN KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan 
yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu 
telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. 
Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa!" 
 
Mari kita bayangkan kondisi bangsa Israel ketika Tuhan 
mengizinkan bangsa Midian menekan mereka. 
Kemiskinan mendera mereka karena hasil panen yang 
tidak pernah bisa mereka nikmati. Ketakutan 
mendorong mereka bersembunyi di gua-gua di 
pegunungan. Secara tubuh, jiwa, dan roh, mereka tak 
ubahnya berada dalam perbudakan. Bahkan ketika 
Tuhan memanggil Gideon untuk bangkit membebaskan 
bangsanya, ia seolah-olah lupa bahwa Tuhan yang 
memanggilnya adalah Tuhan yang JAUH LEBIH BESAR 
dari para musuhnya. Gideon justru terjebak dengan 
pemikiran betapa kecil dirinya. Itu sebabnya, Tuhan 
tidak memperlengkapinya dengan ilmu perang, tetapi 
MEMBANGKITKAN ROHNYA TERLEBIH DAHULU. Gideon 
lantas berubah menjadi seorang yang gagah berani. Kini 
ia bisa melihat kebesaran Tuhan yang menyertainya. Ia 



berubah menjadi percaya diri bukan karena 
kemampuan yang dimilikinya, TETAPI KARENA ROH 
TUHAN MENGUASAI DIRINYA. Akhirnya Gideon berhasil 
mengalahkan bangsa Midian yang seperti belalang 
banyaknya hanya dengan 300 orang pilihan Tuhan. 
 
Mengapa Tuhan tidak melatih Gideon berperang, tetapi 
justru memulihkan rohnya terlebih dahulu? Karena 
Tuhan tahu, ketika Gideon bangkit dalam rohnya, 
perkara yang besar akan bisa Tuhan kerjakan melalui 
dirinya. Itu jugalah yang dialami oleh Daud ketika 
menghadapi Goliat. Bukan karena kemampuan 
berperangnya, tetapi karena Daud MEMILIKI ROH YANG 
PERKASA.  
 
Jika saat ini Anda juga sedang menghadapi tantangan 
yang besar, mari sadari bahwa yang paling penting dan 
pertama untuk Anda miliki adalah KEBANGKITAN ROH 
ANDA. Bukan strategi, bukan rencana yang baik, bukan 
pula koneksi. Walau semua itu baik, tetapi jadikan 
kebangkitan roh Anda sebagai hal utama yang Anda 
perjuangkan. Melalui moment paskah ini, mari bangkit 
bersama kebangkitan Yesus dalam sebuah kebangkitan 
yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bangun 
manusia roh Anda, masuk dalam doa puasa, naik Loteng 
Atas, dan alamilah kebangkitan bagi roh Anda. Maka 
lihatlah apa yang akan Tuhan kerjakan melalui 
kebangkitan roh yang Anda alami. Kemenangan, 



mujizat, dan jawaban doa akan Anda terima, dan nama 
Tuhan dipermuliakan dalam hidup Anda. Haleluya! 
   
RENUNGAN 
Kebangkitan besar dimulai dari KEBANGKITAN 
MANUSIA ROH kita. 
 
APLIKASI 
1. Hal apakah yang menjadi tantangan besar bagi hidup 

Anda di luar kekuatan yang Anda miliki? 
2. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika roh Anda 

semakin dibangkitkan dalam menghadapi tantangan 
itu? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil supaya roh 
Anda semakin mengalami kebangkitan? Tuliskan!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus, semakin hari kami semakin menyadari 
bahwa kami membutuhkan Engkau. Kekuatan kami 

terbatas sebagai manusia, dan kami tahu HANYA 
BERSAMA ROH-MU kami mampu mengatasi semua 
tantangan hidup kami. Bangkitkan kami dan penuhi 
kami supaya kami semakin dimampukan masuk ke 

dalam rencana-Mu yang besar dan nama-Mu semakin 
dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 129-131 

1 Korintus 11:1-16 

 



08 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KOBARKAN API ROH KITA DALAM SEGALA SITUASI 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:11 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, 
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 
 
Menjaga api roh tak selalu mudah. Seiring waktu, tidak 
sedikit orang Kristen yang mulai enggan melayani 
pekerjaan Tuhan.  Api dalam diri yang sebelumnya 
begitu menyala-nyala, perlahan meredup dan akhirnya 
padam.  Apa penyebabnya?  Ada yang merasa kecewa 
karena tak kunjung dijawab doanya. Ada yang mogok 
pelayanan karena mengalami gesekan dengan saudara 
seiman. Ada yang tak lagi bersemangat melayani karena 
tak tahan menghadapi ujian, tantangan, dan 
permasalahan hidup. Tak sedikit pula orang yang 
dengan sengaja menolak untuk terlibat dalam 

pelayanan karena sibuk dengan perkara-perkara 
duniawi. 
 
Masalah dalam hidup adalah hal yang lumrah dan 
semua orang pasti mengalaminya.  Jika demikian, tidak 
seharusnya kita menjadikan  'masalah'  sebagai alasan 
untuk tidak lagi punya semangat dalam melayani 
Tuhan.  Kalau kita mengenal dengan benar siapa Tuhan 



kita, menyadari anugerah keselamatan yang telah kita 
terima, memahami kehendak dan rencana Tuhan atas 
hidup kita, maka kita akan melayani Tuhan secara 
konsisten serta penuh semangat di segala situasi.  Bukan 
hanya ketika kita sedang terberkati secara materi atau 
semua berjalan sesuai harapan, baru kita bisa begitu 
menggebu-gebu untuk Tuhan dan dengan suara lantang 
bisa berkata,  "God is good!"  Namun begitu keadaan 
terbalik atau tidak sesuai harapan, pelayanan pun 
terkena imbasnya. 
 
Janganlah biarkan api roh kita goyah saat menghadapi 
berbagai pencobaan yang ada.  Kalau kita menyerah dan 
kalah pada keadaan, iblis akan bersorak-sorai 
mentertawakan kita.  Ketahuilah:  tidak ada kemuliaan 
tanpa salib, tidak ada kemenangan tanpa 
perjuangan.  Mari kita menjaga komitmen untuk 
menjaga api roh kita agar tetap berkobar dan setia 
melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Ketika 
kesulitan hidup datang tanpa diundang, atau sebaliknya, 
ketika kehidupan menjadi begitu mudah karena berkat 
melimpah, senantiasa kobarkan api roh kita lebih lagi, 
sehingga kuasa kebangkitan sungguh-sungguh terjadi 
dalam hidup kita.  
 
RENUNGAN 
Saat berada dalam situasi dan keadaan yang buruk, 
KOBARKANLAH API ROH kita lebih lagi. 



APLIKASI 
1. Mengapa penting bagi kita untuk tetap 

mengobarkan api roh dalam segala situasi dan 
kondisi? 

2. Coba renungkan, pernahkah Anda sedang dalam 
situasi dan keadaan yang buruk? Bagaimana api roh 
Anda saat itu? 

3. Apa yang akan Anda lakukan agar api roh Anda 
senantiasa berkobar sekalipun dalam situasi yang 
kurang baik? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kemurahan-
Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya 

bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. 
Ajar kami untuk tetap dapat menjaga api roh kami 
dalam segala situasi, sehingga kuasa kebangkitan 
sungguh nyata dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 132-134 

1 Korintus 11:17-34  



09 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BERPUASA, TANDA BAHWA KITA PERLU KUASA 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Ezra 8:23 Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal 
itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan 
kami. 
 
Suatu hari, teman Rika mengeluhkan tentang masalah-
masalah yang sedang terjadi dalam hidupnya. 
Temannya bercerita panjang lebar, seolah-olah 
masalah tersebut begitu berat dan sangat 
membuatnya putus asa. Teman Rika juga mengatakan 
jika ia sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi ia merasa 
tidak ada jawaban dari Tuhan untuk meringankan 
masalahnya tersebut. Rika pun bepikir, sering kali ia 
juga bersikap seperti temannya saat menghadapi 
masalah dan bertanya kepada Tuhan,  "Mungkinkah 
mujizat terjadi dalam hidupku?”,  “Sanggupkah Tuhan 
memulihkan hidupku?", dan sebagainya.  
 
Ya, setiap orang pasti pernah menghadapi 
permasalahan berat dalam hidupnya. Bahkan, banyak 
dari kita sering merasa putus asa, kehilangan harapan, 
dan ingin menyerah. Hal ini pun juga pernah dirasakan 



Daniel. Pada masa kejayaannya, berkali-kali ia hampir 
menyerah. Dalam Daniel 10:8 ia berkata, “Demikianlah 
aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan 
yang besar itu, hilanglah kekuatanku; aku menjadi 
pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku.” 
Namun, langkah yang diambil Daniel begitu luar biasa. 
Ia memutuskan untuk berpuasa selama tiga minggu 
penuh. Akhirnya, Tuhan pun menyatakan kuasa-Nya 
dalam hidup Daniel secara dahsyat. Daniel seperti 
menerima kekuatan baru, yang membuat ia mampu 
bangkit kembali.  
 
Ya, berpuasa berarti kita menyerahkan diri untuk 
Tuhan berperkara secara bebas atas kita. Berpuasa 
juga menjadi salah satu tanda bahwa kita 
merendahkan diri, karena kita tahu bahwa kita tidak 
bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dengan berpuasa, berarti 
kita menyadari bahwa kita lemah, sehingga kita sangat 
membutuhkan pertolongan Tuhan. Jika kita menyadari 
pentingnya puasa, maka sekalipun kondisi kita sedang 
merasa lelah, putus asa, dan tidak berdaya, maka 
respons kita tidak akan salah. Ikutlah ambil bagian 
dalam kegerakan doa puasa yang diadakan gereja kita 
saat ini, maka kita akan melihat bagaimana kuasa 
Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Dia 
sanggup mengadakan kebangkitan yang belum pernah 
terjadi sebelumnya.  Kalau dahulu Tuhan sanggup 
melakukan mujizat, hari ini juga Dia tetap sanggup. 



RENUNGAN 
BERPUASA adalah salah satu tanda merendahkan diri 
bahwa kita TIDAK BISA APA-APA TANPA KUASA 
TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana cara Anda menghadapi masalah dalam 

hidup Anda selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa berpuasa dapat 

mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita? 
3. Sudah pernahkah Anda berpuasa? Hal apa yang 

Anda rasakan setelah berpuasa? Ceritakan. 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala 
anugerah dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. 

Kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa 
kuasa-Mu. Ajar kami agar senantiasa dapat berjalan 
mengikuti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 135-136 

1 Korintus 12 

 

 



10 APRIL 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PENTINGNYA LANGKAH IMAN UNTUK BANGKIT DARI 
KETERPURUKAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 2:22 Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama 
dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-
perbuatan itu iman menjadi sempurna. 
 
Sampai hari ini banyak orang suka membeli emas murni 
sebagai investasi atau tabungan. Untuk mendapatkan 
tingkat kemurnian emas, emas harus dibakar di dalam 
perapian yang bersuhu setidaknya 1.200°C. Kemudian 
dilakukan serangkaian proses yang panjang hingga 
dihasilkan emas yang murni dan berkilauan. Setelah itu 
baru emas murni dapat dibentuk menjadi emas 
batangan atau bahan perhiasan yang berharga. Proses 
yang panjang memang melelahkan, tetapi akan selalu 
ada suatu kebahagiaan tersendiri di akhir prosesnya.  
 
Untuk mendapatkan emas murni saja perlu proses yang 
panjang, hal yang sama juga berlaku jika kita rindu 
mendapatkan iman yang murni. Iman kita tidak akan 
menjadi sempurna tanpa mengalami proses 
"pemurnian". Terkadang Tuhan mengizinkan suatu 



keadaan dan situasi yang kurang baik terjadi dalam 
hidup kita, salah satunya adalah untuk menguatkan 
iman kita. Tuhan ingin melihat bagaimana tindakan 
nyata kita saat menghadapi suatu permasalahan. 
Apakah kita akan selalu cepat bangkit dan ambil langkah 
iman sesuai petunjuk firman atau kita terus berlarut-
larut dalam keterpurukan. 
 
Bertepatan dengan momen Paskah di bulan ini, Tuhan 
ingin mengingatkan kita kembali bahwa Dia sudah 
bangkit dari kematian. Kita tahu murid-murid Yesus saat 
itu sempat sedih, terpukul, bingung, putus asa, takut, 
dan sebagainya. Namun setelah Dia bangkit, Dia segera 
berpesan kepada Maria Magdalena untuk memberitahu 
murid-murid lainnya bahwa Dia sudah bangkit. Hal yang 
sama juga hari ini Tuhan sampaikan kepada kita semua: 
Yesus sudah bangkit! Kita pun juga harus segera 
bangkit! Jangan berlama-lama meratapi nasib buruk, 
bersusah hati karena kehilangan pekerjaan, menyesali 
kesalahan yang menimbulkan kerugian, kepergian 
orang terkasih, dan masih banyak lagi. Karena ini 
waktunya bangkit! Biarlah segala persoalan yang sedang 
kita hadapi saat ini menjadi alat pemurnian bagi iman 
kita. Saat kita memiliki iman yang teguh, maka kita akan 
mengalami kebangkitan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya di hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
Jangan membiarkan diri TERLENA dalam 
KETERPURUKAN, sebaliknya ambillah LANGKAH IMAN 
untuk BANGKIT. 
 
APLIKASI 
1. Hal-hal apa saja yang pernah membuat Anda 

mengalami keterpurukan? Bagaimana respons Anda 
saat itu? 

2. Menurut Anda, langkah apa yang seharusnya Anda 
ambil saat Anda sedang mengalami keterpurukan? 
Tuliskan. 

3. Apakah yang akan Anda lakukan untuk mengaplikasi 
renungan hari ini dalam hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Roh Kudus, terima kasih sudah menjadi sahabat 
bagi kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang 

kami hadapi saat ini, tak lepas dari penyertaan Tuhan. 
Ajar kami untuk senantiasa memiliki iman, sehingga 

kami tidak terpuruk atas apa pun yang kami hadapi. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 137-139 

1 Korintus 13 

 



11 APRIL 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
 KUASA KEBANGKITAN KRISTUS MENGALIR DAN 

TERJADI 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 3:10 Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan 
kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 
penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan 
Dia dalam kematian-Nya, 
 
Hari itu hari yang paling dinantikan Richard. 
Pengumuman lolos tidaknya ia dalam seleksi proyek 
yang diidam-idamkannya akan keluar. Banyak hal yang 
ingin dilakukannya jika berhasil masuk dalam proyek 
tersebut. Ia pun sudah banyak melakukan persiapan 
sebelum mengikuti proses seleksi. Akan tetapi, hari itu 
malah menjadi hari yang menyedihkan baginya. Ia 
gagal. Richard bersedih, menangis, dan malu karena 
banyak yang mengetahui totalitasnya demi mengikuti 
proyek tersebut. Ia kehilangan harapan akan masa 
depannya, sehingga selalu murung dan mengurung diri 
di rumah.  
 
Beberapa bulan kemudian, ia ditawari sebuah kios di 
sebuah pusat perbelanjaan. Richard pun 
memberanikan diri berjualan di sana. Di kios itu, ia 



memiliki banyak waktu luang saat tidak ada pembeli 
dan ia gunakan dengan membaca buku-buku rohani. 
Dari situ iman percayanya semakin bertumbuh dan 
pengenalan akan Tuhan meningkat. Kini ia tidak mau 
meratapi kegagalan yang dialaminya. Ia mau 
melakukan hal baru dengan Tuhan. Semenjak itu, 
Richard banyak mengalami penyertaan Tuhan. Pesanan 
tak terduga berdatangan, bahkan supplier-supplier 
untuk kiosnya juga Tuhan sediakan. 
 
Apa yang terjadi dalam hidup kita terkadang tidak bisa 
kita pahami. Kita bertanya kepada Tuhan seakan kita 
tak menemukan jawaban. Apalagi saat keadaan buruk 
Tuhan izinkan terjadi, banyak yang justru 
menyalahkan-Nya. Namun, hari ini Tuhan ingkatkan 
seperti Tuhan Yesus telah menang atas maut, Dia ingin 
setiap kita juga mengalahkan ‘maut’ kita masing-
masing. Entah itu dalam persoalan keluarga, pekerjaan, 
pendidikan, keuangan, pelayanan, maupun pasangan 
hidup. Tuhan ingin setiap kita membuka hati lebar-
lebar agar kuasa kebangkitan Kristus mengalir dan 
terjadi dalam hidup kita. Dengan begitu, kita akan 
bangkit mengalahkan semua sakit-penyakit, vonis 
dokter, hutang piutang, kegagalan, kehancuran, atau 
apa pun yang ingin menyerang kita. Kubur Yesus sudah 
kosong tanda Dia sudah bangkit dan menang atas 
maut, dan Dia juga akan membangkitkan setiap kita 
untuk menang mengalahkan pergumulan hidup kita. 



Bahkan kita akan mengalami kebangkitan yang belum 
pernah terjadi sebelumnya dalam hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
BUKALAH HATI lebar-lebar agar KUASA KEBANGKITAN 
KRISTUS MENGALIR dan TERJADI dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah membuka hati lebar-lebar agar 

kuasa kebangkitan Kristus mengalir dan terjadi 
dalam hidup Anda? Jika sudah atau belum, 
mengapa? 

2. Mengapa Anda harus membuka hati lebar-lebar 
agar kuasa kebangkitan Kristus mengalir dan terjadi 
dalam hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda dapat membuka hati bagi kuasa 
kebangkitan Kristus dalam hidup Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami lebar-
lebar agar kuasa kebangkitan-Mu mengalir dan terjadi 

dalam hidup kami. Tuntunlah setiap langkah hidup 
kami agar selalu seturut dengan firman-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 140-142 

1 Korintus 14:1-20 


